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(Tarkistus 8)
LIITE
Liite I, XX kohta, 3 kohta (direktiivi 76/769/ETY)
3.
Muunlaisissa kuin kohdassa 1 tarkoitetuissa lastentarvikkeissa, jotka on valmistettu yhtä tai useampaa mainittua ftalaattia sisältävästä PVC:stä tai jotka sisältävät tällaisesta PVC:stä valmistettuja osia ja jotka on tarkoitettu alle kolmivuotiaille lapsille
ja voidaan panna suuhun, on pakkauksessa oltava seuraava helposti luettava ja pysyvä varoitus:

4. Muunlaisissa kuin kohdassa 1 tarkoitetuissa lastentarvikkeissa, jotka on valmistettu yhtä tai useampaa mainittua ftalaattia sisältävästä pehmeästä PVC:stä tai jotka sisältävät tällaisesta
PVC:stä valmistettuja osia ja jotka on tarkoitettu kolmesta
kuuteen vuoden ikäisille lapsille ja joita alle kolmivuotiaat
lapset voivat panna suuhun, on pakkauksessa oltava seuraava
helposti luettava ja pysyvä varoitus:

”Varoitus " tuotetta ei saa pitää suussa pitkään, koska siitä voi
vapautua lasten terveydelle haitallisia ftalaatteja.”

”Varoitus " tuotetta ei saa antaa alle kolmivuotiaille lapsille,
koska siitä voi vapautua lasten terveydelle haitallisia ftalaatteja.”

Lastentarvikkeessa on oltava seuraava lyhyempi helposti luettava ja pysyvä varoitus:

Lastentarvikkeessa on oltava seuraava lyhyempi helposti luettava ja pysyvä varoitus:

”Ei suuhun pantavaksi”.

”Ei suuhun pantavaksi”.

(Tarkistus 9)
LIITE
Liite I, XX kohta, 3 a kohta (uusi) (direktiivi 76/769/ETY)
3a. Hajusteita ei saa lisätä leluihin ja lastentarvikkeisiin,
jotka on valmistettu yhtä tai useampaa mainittua ftalaattia
sisältävästä pehmeästä PVC:stä tai jotka sisältävät tällaisesta PVC:stä valmistettuja osia ja jotka voidaan panna
suuhun.

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön
rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (ftalaatit) ja lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY muuttamisesta (KOM(1999) 577 0 C5-0276/1999 0 1999/0238(COD))
(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)
Euroopan parlamentti, joka
"

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(1999) 577) (1),

"

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0276/1999),

"

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

"

ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietinnön sekä
oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon (A5-0149/2000),

(1) EYVL C 116 E, 26.4.2000, s. 14.
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1.

hyväksyy komission ehdotuksen näin muutettuna;

2.
pyytää saada komission ehdotuksen uudelleen käsiteltäväksi, jos komissio aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;
3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

25. Metsien suojelu *** I
A5-0152/2000
I.
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun asetuksen (ETY) N:o 3528/86 muuttamisesta (KOM(1999) 379 0 C5-0076/1999 0
1999/0159(COD))
Ehdotusta muutettiin seuraavasti:
KOMISSION TEKSTI (1)

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

(Tarkistus 1)
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3a) Välimeren alueen metsillä on suuri merkitys Euroopan unionin eteläisten jäsenvaltioiden ja etenkin aavikoitumisesta kärsivien alueiden ekosysteemeille,

(Tarkistus 2)
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6a) eri tekijöistä, kuten ilmansaasteista ja muista epäsuotuisista säätekijöistä johtuva metsien vaurioituminen vaarantaa kestävän maatalouden harjoittamisen ja maaseutualueiden hallinnon,

(Tarkistus 3)
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)
(6b) näin ollen metsien suojelu ilmansaasteilta ja muilta
epäsuotuisilta säätekijöiltä myötävaikuttaa välittömästi
perustamissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen,

(Tarkistus 4)
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7a) tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/
468/EY (1) mukaisesti,
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(1) EYVL C 307 E, 26.10.1999, s. 32.

